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Oznámení obecního úřadu 
 Připomínáme, že v období od 30.10.2017 do 10.11.2017 bude na Obecním úřadě Bořitov 

vždy v pracovních hodinách obecního úřadu, vyložen k veřejnému nahlédnutí 
katastrální operát obnovený  přepracováním  na digitalizovanou katastrální mapu 
v katastrálním území Bořitov obce Bořitov. 
Ve středu 1. a  8. listopadu 2017, vždy od 14 do 17 hodin, bude zaměstnanec 
katastrálního úřadu poskytovat požadované údaje.  V ostatních dnech umožní veřejné 
nahlédnutí  zaměstnanec obce. 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 
20.10. – 21.10.2017 
 

Výsledky hlasování za obec Bořitov 
 

Okrsky Voliči v 
seznamu 

Vydané
obálky 

Volební 
účast v % 

 Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% platných 
hlasů 

celkem zpr. v % 

1 1 100,00 1 057 703 66,51 703 700 99,57 

Strana Platné hlasy 

číslo název celkem v % 

1 Občanská demokratická strana 61 8,71 

2 Řád národa - Vlastenecká unie 0 0,00 

3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0,00 

4 Česká strana sociálně demokratická 63 9,00 

6 Radostné Česko 0 0,00 

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 23 3,28 

8 Komunistická strana Čech a Moravy 82 11,71 

9 Strana zelených 5 0,71 

10 ROZUMNÍ-stop migraci a diktátu EU 8 1,14 

12 Strana svobodných občanů 16 2,28 

13 Blok proti islamizaci –Obrana domova 0 0,00 

14 Občanská demokratická aliance 1 0,14 

15 Česká pirátská strana 51 7,28 

19 Referendum o Evropské unii 2 0,28 
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20 TOP 09 19 2,71 

21 ANO 2011 219 31,28 

22 Dobrá volba 2016 1 0,14 

23 SPR-Republikánská strana Čsl. Mir. Sládka 0 0,00 

24 Křesťanská demokr.unie-Čs.strana lidová 92 13,14 

25 Česká strana národně sociální 0 0,00 

26 REALISTÉ 2 0,28 

27 SPORTOVCI 1 0,14 

28 Dělnická strana sociální spravedlnosti 0 0,00 

29 Svoboda a přímá .dem.-T.Okamura (SPD) 53 7,57 

30 Strana Práv Občanů 0 0,00 

31 Národ Sobě 1 0,14 

 
 

Oznámení školy 
Jaký byl měsíc říjen 
… v MŠ 

 2. října navštívily děti novou pohádku „Budulínek z hudebky“ v brněnském divadle 
Radost. Moderní zpracování klasické pohádky zasazené do dnešní doby nás sice trošku 
zaskočilo, ale i pobavilo. 

 „Svět nevidomých“, beseda s paní Renatou Moravcovou 
„I když slepý nevidí Slunce, neznamená to, že nesvítí“, přesně o tom nás přesvědčila 
paní Renata Moravcová, která za dětmi z MŠ a ZŠ přijela  se svým vodícím pejskem až 
z  Královéhradeckého kraje. Její životní příběh, který se během okamžiku otočil naruby, 
děti velmi zaujal. Během besedy si mohly vyzkoušet pomůcky, které nevidomým 
pomáhají v každodenním životě a mohly si také pohladit a pohrát s pejskem, který byl 
ale stále připraven reagovat na povely své paní. Celé posezení bylo vedeno ve velmi 
optimistické a pozitivní atmosféře. Zážitek z této besedy se dětem vryl hluboko do duše, 
a ještě dlouho tam zůstane. 

 Předposlední říjnový týden se nesl v MŠ ve znamení skřítka Podzimníčka. Obě třídy 
se nezávisle na sobě vydaly po  jeho stopách. Na předem vytyčené trase děti 
vyhledávaly  a plnily tematické  úkoly. Na jejím konci čekalo sladké překvapení. 

 

… v ZŠ 

 Od začátku letošního školního roku se prostřednictvím různých  projektů a  besed  
zaměřujeme na to, aby se děti učily chránit životní prostředí, třídit odpad, sbírat papír, 
hliník …  5. října za námi přijela lektorka vzdělávacího programu z oblasti ekologické 
výchovy – „Tonda obal na cestách“ a povídala si s dětmi o tom, proč a jak odpad 
třídíme a co všechno se dá recyklací odpadu vyrobit. 

 12. října  se v blanenském kině děti zúčastnily multimediálního vzdělávacího představení  
manželů Motani „Nezkrocená Brazílie“. 

 Své krásné knížky, které píše pro děti, přijela dětem 1. a 2. ročníku  osobně představit 
spisovatelka Zuzana Pospíšilová. Jejího vtipného vyprávění, které proběhlo 13. října ve 
škole,  se zúčastnily i paní knihovnice Odehnalová a Jalová, které nám besedu zajistily.  
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Pozvánka 
Během měsíce listopadu budou děti ve škole i ve školce připravovat výrobky na „Vánoční 
jarmark“  a svá vystoupení na „Rozsvícení vánočního stromu“, které pořádá Kulturní 
komise obce Bořitov v neděli 26. listopadu odpoledne. Srdečně Vás zveme! 
 
 
 
  

POMOZTE NÁM SBÍRAT HLINÍK 
 

Výroba hliníku z hliníkové rudy je energeticky velice náročná a vzniká při ní množství 
nebezpečného odpadu, proto je dobré hliník sbírat   

a šetřit tím životní prostředí 
Co sbíráme? 
- víčka od jogurtů, salátů, termixů apod. 
- nápojové plechovky 
- obaly od měkkých sýrů, paštik, čokolád … 
- šroubovací uzávěry od nápojů a zavařovací víčka 
- alobal, hliníkové příbory 
Obaly sbíráme čisté a bez papírových štítků. 
 
Co nesbíráme? 
Fólie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, vnitřní obal cigaretové krabičky, 
pytlíky od kávy, polévek, obaly od arašídů, mražených krémů, krabice od trvanlivého 
mléka. 
 
Jak hliník poznáme? 

 Podle označení                            

 
 

 Předměty z hliníku nejsou přitahovány magnetem 

 Hliníková víčka zůstanou zmáčknutá a nevrátí se do původního tvaru. 
 
Sběr hliníku bude na naší škole  probíhat 2 x ročně (poprvé na jaře 2018) a jeho termín 
včas oznámíme. 
Děkujeme za pomoc. 

ZŠ a MŠ Bořitov 

 
 
 
 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZydKtpfPWAhVQLVAKHdcKAS4QjRwIBw&url=http://www.stockphotos.cz/image.php?img_id%3D3181635%26img_type%3D1&psig=AOvVaw1bAjXQ3m0AJ3WZLbWKIej4&ust=1508179580276388
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ZEPO Bořitov,družstvo 
Vážení občané – vlastníci pozemků, 
znovu upozorňujeme na akce různých společností  na  odkup  Vašich pozemků a 
připomínáme možnost odprodat své pozemky našemu družstvu. Máte-li zájem své 
pozemky odprodat, nabídněte je našemu družstvu, rádi je od Vás odkoupíme.  Vyhotovíme 
kupní smlouvu, zajistíme  a  uhradíme vklad na katastrálním úřadu, vyřídíme daň z převodu 
nemovitostí. (Upozorňujeme ty z Vás, kteří máte uzavřenou platnou nájemní smlouvu, na 
předkupní  právo ve prospěch našeho družstva ).  
V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na: 
ing. Slavíčková Ludmila, tel.: 607 506 465, email:slavickova@zepoboritov.cz 
ing. Mach  Břetislav, tel.: 606 317 405, email: mach@zepoboritov.cz    
 

V případě prodeje pozemků a dotazů na nájemní (pachtovní) smlouvu se obraťte na: 
Janíčková Ivana, tel. 516 437 204, kl.24  email: janickova@zepoboritov.cz      
 

ZEPO Bořitov, družstvo Vám děkuje za dosavadní spolupráci a věří v její pokračování 
v dalších letech.                               ing. Ludmila Slavíčková, předsedkyně představenstva 

 
 

TJ Sokol Bořitov 
Pozvánka  na oslavu 110. výročí založení TJ Sokol Bořitov,   
která se koná v sobotu 18. listopadu 2017  v sále sokolovny od 17 hod. 
Oslavu zahájí slavnostní veřejná schůze, jejíž součástí je předání ocenění členům a 
příznivcům Sokola za dlouholeté členství a dobrovolnou práci v oblasti organizátorské, 
budovatelské, cvičitelské, trenérské i dosažené sportovní úspěchy a vzornou reprezentaci. 
Ve sportovním programu vystoupí skupina Limits Letovice s ukázkou v současné době 
rozvíjejícího se streetworkoutového akrobatického cvičení, žáci a žačky TJ Sokol Bořitov 
s ukázkou pohybových her, gymnastického cvičení a krasojezdci na kole z TJ Němčice nad 
Hanou s ukázkou svých jízd, se kterými získali tituly Mistrů ČR v juniorech i žactvu. 
Společenský program bude pokračovat společenským večerem s taneční zábavou, 
k poslechu a tanci hraje  skupina LA Classic (kapelníkem je bývalý člen skupiny VERMONA 
Vlasta Hemzal). V přísálí sokolovny si lze prohlédnout výstavu – kroniky, fotografie, 
promítání DVD, dokumentující historii i současnost TJ Sokol Bořitov.  
Občerstvení i pohoštění je pro návštěvníky zajištěno. 
 
Zprávy z oddílu kopané 
Výsledky mistrovských utkání v kopané - II. třída muži (Sportika OP): 
 

1. kolo Čt 28.9.2017 
Černá Hora – Bořitov 3:0 (2:0) 

9. kolo So 30.9.2017 
Bořitov - Lipůvka 5:3 (2:2) 
Branky: Fojt L. 4x, Vorlický J. ml. 

10. kolo St 25.10.2017 
Olešnice - Bořitov 0:0 (0:0) 

11. kolo So 14.10.2017 
Bořitov - Adamov 6:2 (2:2) 
branky: Vorlický J. st. 2x, Fojt L. 2x, Vorlický J. 
ml., Jakubec L. (PK) 

12. kolo So 21.10.2017 
Ráječko B - Bořitov 5:2 (2:1) 
branky: Vorlický J. ml. 2x 

13. kolo So 28.10.2017 
Bořitov - Šošůvka 4:5 (3:4) 
branky: Vorlický J. ml. 2x, Fojt L., Vorlický J.st.  

 

Zbývající utkání II. třída muži (Sportika OP) 

14. kolo So 4.11.2017, 15:00 hod. Bořitov – Černá Hora 
hřiště s umělou trávou Blansko, Mlýnská 18 

mailto:slavickova@zepoboritov.cz
mailto:mach@zepoboritov.cz
mailto:janickova@zepoboritov.cz
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Oddíl stolního tenisu 
Výsledky týmů oddílu stolního tenisu v měsíci říjnu. 
A tým Bořitov ve složení Bubeník Radek, Kovář Jiří ml., Kopecký Květoslav a Pavlů Miroslav 
v soutěži Regionální přebor II. dosáhl tyto výsledky: 
Bořitov A : KST Blansko 16 : 2   Boskovice B : Bořitov A 10 : 8 
Bořitov A : Křetín B   11 : 7   Bořitov A : Brumov B   8 : 10 
 

B tým ve složení Ostrý Jan, Odehnal Ladislav, Stejskal Marek, Kovář Jiří st., Blažek Rudolf 
a Pavel Schiffneder v soutěži Regionální přebor III. dosáhl tyto výsledky: 
Petrovice A  : Bořitov B 10 : 8   Bořitov B : Letovice B  10 : 8 
Žďárná B : Bořitov B          9 : 9   Veselice B : Bořitov B   6 : 12 
 

C tým ve složení Schiffneder Pavel, Polák Josef,  Málek Karel, Málek Michal, Fojt Antonín, 
Mareček Petr, Mareček Milan a Blažek Rudolf v soutěži Regionální soutěž II,. skupina B 
dosáhl tyto výsledky: 
Bořitov C  : Šošůvka E      17 : 1  Bořitov C : Olešnice B 18 : 0  
Velké Opatovice B : Bořitov C    2 : 16 Vísky : Bořitov C  14 : 4 
 
Oddíl nohejbalu 
V sobotu 7.10.2017 se uskutečnil závěrečný turnaj letošní sezony v nohejbale dvojic o 
„Pohár oddílu nohejbalu". I přes slabší účast z důvodu zranění, nemoci a nenadálých 
pracovních povinností jsme opět mohli vidět kvalitní nohejbalová utkání. 
Konečné pořadí turnaje: 
1. místo:  Málek Michal, Polák Martin  3. místo:  Fojt Antonín, Filouš Martin 
2. místo:  Polák Josef, Zouhar Petr  4. místo:  Kafoněk Michal, Málek Karel 
 

Vítězům blahopřejeme a ostatním účastníkům děkujeme za účast a předvedené výkony. 
 
Oddíl badmintonu 
V letošním roce 2017 - 2018 se Badmintonový oddíl „Čápů“ přihlásil do badmintonové  
soutěže smíšených družstev - VI. ligy . Soutěž je řízena Jihomoravským badmintonovým 
svazem. Do soutěže se přihlásilo jedenáct družstev, která byla rozdělena do tří skupin. 
Našemu družstvu ve skupině B, byly přilosovány oddíly: BC Badmen Brno „C“, SK 
Badminton Uherské Hradiště a SK Kuklenská Brno „C“. Bude se hrát systémem každý 
s každým na domácím a soupeřově hřišti. První tři ze skupiny postupují do play off. 
 

1. TJ Sokol Bořitov   - SK Kuklenská Brno „C“     4   :   4 

První zápas sezony s neznámým soupeřem, ale s překvapivým výsledkem pro nás. Naše 
družstvo, které nemá takové zázemí, získalo dva body za remízu. Hrálo se pět třísetových 
utkání, z toho jsme tři po bojích vyhráli. 
Body získali v singlu Ondra Sehnal, ve čtyřhře Ondra Sehnal s Michalem Hejčem, Tereza a 
Ivana Čermákovy, v mixu Ivana Čermáková s Michalem Hejčem. 
 

2. TJ Sokol Bořitov   -   Badmen Brno „C“     2     :     6 
Šest třísetových utkání, jen dvě vítězství. Bohužel nedoléčená zranění a horší fyzická 
kondice se podepsala na výsledku, který byl až do poslední chvíle velmi vyrovnaný. V 
odvetě je šance minimálně na remízu. Body získali ve dvouhře Tonda Hráček a ve čtyřhře 
Ondra Sehnal a Tonda  Hráček. 
 

Klub důchodců 
Výbor Klubu důchodců v Bořitově zve členy klubu na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI, která 
se koná v sobotu 2. prosince v 15 hodin na sále Hasičky. Bude pro Vás připraven 
kulturní program, malé pohoštění a bohatá tombola. Na Vaši účast se těší pořadatelé. 
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Orel Bořitov 
 Naši mladí florbalisté zahájili svoje ligové zápasy: 

Dne 7.10. sehráli v Letovicích zápas s týmem Nového Města na Moravě  4 : 8. 
Druhý zápas s Olešnicí prohráli 4 : 13. 
Příští ligové kolo proběhne 11.11. v Jedovnicích. 

 

 Soutěže o nejlepší česnek se zúčastnilo 17 pěstitelů.  
1. Marie Dobrovolná Bořitov, 2. Eliška Sedláčková Osiky,  3. Helena Stejskalová Bořitov 
Nejtěžší pálka česneku vážila 85 g a  patřila bořitovské  pěstitelce Magdě Hercové. 
Děkujeme manželům Crhákovým za věcné ceny a dodání vzorků různých druhů 
česneků. 

 

 V neděli 19.11. se konají tradiční střelecké závody ze vzduchovky. Soutěží se ve 4 
kategoriích: muži, ženy, děvčata a chlapci 8 - 15 let. Začátek ve 13 hod na ORLOVNĚ. 

 

 Srdečně zveme všechny malé i velké na již tradiční VÁNOČNÍ DÍLNIČKY, které se konají 
v sobotu 25.11.2017 od 13,00 - 17,00  hodin na ORLOVNĚ. 

 

 
  
FBK ORLI BOŘITOV 
V letošní sezoně  opět  nastupujme ve dvou florbalových  ligách: 1. v orelské a za 2. v 
jihomoravském přeboru A v mužské kategorii  (více  na  www.florbalboritov.cz). 
 

Dne 30.9. proběhlo 1. kolo  jihomoravského přeboru v  Letovicích 
FBK Orli Bořitov -  Florec Brno    3 : 4 
FBŠ Hattrick Brno B  -  FBK Orli Bořitov   2 : 6 
 

Dne 7.10. proběhlo 1. kolo orelské ligy  v Letovicích 
FBK Orli Bořitov - Nové Město na Moravě 6 : 1 
FBO Orel Boskovice - FBK Orli Bořitov  8 : 7 
 

Dne 14.10. jsme sehráli  2. kolo  Jihomoravského přeboru v Morkovicích 
FBK Orli Bořitov - FBK Atlas Blansko B       7 : 5   
Psycho Brno- FbC ZŠ Horní B x FBK Orli Bořitov  4 : 7 

http://www.florbalboritov.cz/
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Další turnaje: 
  5.11. -   Třetí kolo Jihomoravského přeboru  v Dubňanech 
11.11. -   Pořádáme  druhé kolo Orelské florbalové ligy  v Jedovnicích   
18.11. -   Čtvrté kolo Jihomoravského přeboru   v Brně hala VUT 
 

INZERCE 
Chcete, aby vaše dítě u vás doma navštívil Mikuláš, Anděl a Čert? Napište nám závaznou 
objednávku na Email: florbalboritov@centrum.cz (jméno, příjmení dětí, přesná adresa, 
hříchy) další informace po emailu. 
 
 

SDH Bořitov 
- Dne 4.10. se naše jednotka zúčastnila taktického cvičení Integrovaného záchranného 
systému, které se konalo u Ostrova u Macochy. Tato událost simulovala dopravní nehodu 
osobního automobilu s autobusem a následný velký počet zraněných osob. Zasahovaly zde 
všechny základní složky IZS - Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba, Hasičský 
záchranný sbor a také jednotky sborů dobrovolných hasičů. Cílem cvičení bylo prověřit 
spolupráci všech složek IZS při mimořádné události většího rozsahu. 
Naše jednotka měla za úkol dopravit a postavit stan ZZS a vytvořit tak zázemí pro zraněné 
osoby. Také se podílela na péči o zraněné. Po skončení cvičení naši členové stan opět 
sbalili a dopravili zpět na PS Blansko. 
 

- V ranních hodinách 6.10. byla naše jednotka povolána na technickou pomoc odklizení 
spadeného stromu na vozovku. Ten se nacházel na silnici směrem na Oboru. Zasahující 
členové jednotky strom postupně rozřezali a odstranili mimo komunikaci. Silnici poté zametli 
a zprůjezdnili. 
 

- Ve dnech 27.- 29.10. byla jednotka na základě oznámení HZS JmK v pohotovosti z důvodů 
varování o extrémně silném větrů. Naštěstí se naší obci vyhnuly větší škody, tudíž nebyl 
zásah nutný. 
 

- První říjnovou sobotu vyrazili všichni mladí hasiči do Velkých Opatovic, kde se konalo 
okresní kolo hry Plamen a dorostu. Na start závodu se v bořitovském dresu postavilo téměř 
40 mladých hasičů!  
Výsledky jsou následující: 
Přípravka: hlídka A - 8. místo, hlídka B - 5. místo 
Mladší žáci: A - 9. místo, B - 27. místo 
Starší žáci: 3. místo    
Dorost: 1. místo 
Ml. dorostenky: Aneta Nejezchlebová - 11. místo, Klára Beranová - 5. místo 
Stř. dorostenky: Simona Páralová - 2. místo 
Stř. dorostenci: Patrik Fojt - 3. místo, Pavel Karásek - 2. místo. 
 

- Český pohár a X-flame pohár 
V celkovém pořadí Českého poháru v běhu na 100 metrů s překážkami naši závodníci ve 
svých kategoriích obsadili:  Simona Páralová 8. místo, Pavel Karásek 5. místo, Patrik Fojt 
3. místo, Martin Kučera 12. místo, David Pospíšil 40. místo, Filip Páral 23. místo. Ve stejné 
disciplíně v seriálu závodů X-flame poháru obsadil Martin Kučera 4. místo.  
 

- V pátek 13. října pomohli členové SDH uspořádat kulturní komisi OÚ Bořitov strašidelný 
pochod. Pro všechny přítomné měli hasiči připravený velký sortiment nápojů na zahřátí.  
 

- Více informací a fotografií najdete na webových stránkách: sdh.boritov.cz a facebooku 
SDH Bořitov. 

mailto:florbalboritov@centrum.cz
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci listopadu 2017 
Vyhlídal Michal  Dolní Zádvoří 12 
Juříková Jaroslava  Sokolská 124 
Stejskal Jaroslav  Podsedky 185 
Vyhlídalová Marie  Dolní Zádvoří 12 
Kříž Emil   Horní Zádvoří 238 
Uhlíř Jaroslav  Zahradní 92 
Dráždilová Marie  Chlumská 127 
Skácel Břetislav  Nová čtvrť 283 
Odehnalová Božena Podsedky 180 
Fiala Jaroslav  Nová čtvrť 281 
Daňková Marie  Horní Zádvoří 228 
 

Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní jubileum, přejeme všechno 
nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 

Narození v měsíci říjnu 2017 
Štrof Jan   Loužky 170 
 

Úmrtí v měsíci říjnu 2017 
Konečná Květoslava Pod Kostelem 305 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů - listopad 2017 (8 – 13 hod) 
 

  4.11. MDDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203 

  5.11. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203 

11.11. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310 

12.11. MUDr. Grénarová Boskovice, Růžové nám. 16  774 710 550 

17.11. MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788 

18.11. MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b 721 425 074 

19.11. MUDr. Hepp Rájec, Šafranice 101  516 434 055 

25.11. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138 

26.11. MUDr. Hošák Adamov, U Kostela 4  516 446 428 
 

Mimo výše uvedené je služba zajištěna  v Úrazové nemocnici v Brně, Ponávka 6, tel. 545 
538 111 ve všední dny od 17,00 do 7,00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích  24 hodin. 
 
 

Kulturní komise 
Srdečně zveme všechny děti, rodiče a prarodiče na 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
spojené s mikulášskou nadílkou, které se koná 

v neděli 26. listopadu 2017 v 16,00 hodin na náměstí 
U Václava. V programu vystoupí děti ZŠ a MŠ Bořitov. 
Bude zde možnost nákupu vánočních výrobků a výrobků 
dětí z mateřské a základní školy. 
 

Poté bude následovat Mikulášská nadílka, která 

začne v 16,45 hodin na náměstí U Václava. Přijedou 
ČERTI, ANDĚLÉ A MIKULÁŠ z Lipůvky a mají pro vás připravený čertovský program. 
 

Občerstvení zajištěno, těšíme se na vaši účast.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjggv_mx5rXAhUHsBQKHdEGB1UQjRwIBw&url=http://www.svoboda.info/zpravy/region/mikulase-v-nove-vsi-zpestri-andelske-odpoledne/&psig=AOvVaw13nkjRgv1Xu8998i9Iaa3o&ust=1509528780549999

